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GİRİŞ

Dünyayı Sallayan Mektup

Elbert Hubbard’ın Garcia’ya Mektup ismini 
verdiği bu ‘edebi konuşma’ uygulamalı fel-
sefe alanında şu zamana kadar karşılaştığı-

mız en önemli eserlerden biri olabilir. 

Hubbard’ın yazdıklarını ‘sıradışı sağduyu’ şek-
linde nitelendiriyorum. Bunun nedeni Garcia’ya 
Mektup’un; modern ilişkilere dair her şeyin kısa 
vadede menfaate dönüştüğü, her deneyime eğlen-
ce ve zevk alma beklentisiyle başlandığı günümüz 
dünyasında, içten içe farkında olsak da unuttuğu-
muz gerçekleri aktarmasıdır. 

Hubbard kısa denemesinin, sıradışı birkaç ki-
şiyi sıradan kitlelerden neyin ayırdığını açığa çıka-
ran yol gösterici bir rehber olmasını amaçlamıştı. 
Onun gerçeği şuydu: “İşini bütünüyle enerjik ve 
zeki bir şekilde yapan insan kahramandır.” Ona 
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göre işyerindeki kahraman diğer insanlardan yer-
siz taleplerde bulunmaz, gereksiz yere yardım iste-
mez ve yarım yamalak ya da sadece formalite icabı 
yapılmış iş teslim etmezdi; hiç kimse düzeltmek, 
süslemek, endişelenmek ya da yeniden yapmak 
zorunda kalmasın diye işini yapardı. 

Bunu işçi arı olmakla karıştırmayın çünkü 
tam tersidir. Hubbard’ın görüşünü ciddiye alır ve 
buna göre hareket ederseniz gerçekten neler başa-
rabileceğinizi görürsünüz. Ayrıca faydalı, yapıcı 
ve üretken bir kişi olmanıza da yardımcı olur. 

Hubbard, Garcia’ya Mektup isimli kitabında 
İspanya-Amerika savaşı sırasında Amerikan ordu-
sunda zeki bir subay olan Andrew S. Rowan’ın ya-
şadıklarından ilham almıştır. Rowan’a, Küba’nın 
İspanya yönetimine karşı 1898 yılında başlattığı 
isyanının lideri General Calixto Garcia’ya Ame-
rika yönetiminin çok önemli bir mesajını iletme 
emri verildi. Garcia’nın nerede olduğu hakkında-
ki tek bilgi, Doğu Küba’da bulunan bir orman-
daki üste mücadelesine devam ettiğiydi. Ameri-
kan ordusundan aldığı tek bir stratejik talimat ve 
azıcık mühimmatla birlikte Rowan, asi generalin 
bulunduğu adaya inmeyi başararak ‘Garcia’ya 
Mektup’u iletti. Böylece ABD’nin Küba parti-
zanlarıyla ittifakını sağlamlaştırdı ve İspanya’nın 
savaşta yenilgiye uğratılmasını sağladı.
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Hubbard, savaşla ilgili siyasi bir yargıda bulun-
madı. Görüleceği üzere bunu takip eden yıllarda 
savaş ve ticaretin birbirine karışmasını yoğun bir 
şekilde eleştirdi. Hubbard’ın odak noktası daha 
çok Yüzbaşı Rowan’ın karakteriydi. Düşüncelerini 
dikkatlice ve beceriyle uygulayarak muazzam bir 
kararlılık örneği sergilemişti. Hubbard’ın etraflıca 
düşündüğü bu özellikler, heyecanlı ruh hâlinden 
bir anda sıkıntılı bir ruh hâline geçiş yaparak çoğu 
zaman elindeki işe ilgisizce yaklaşan pek çok er-
kek ve kadının hayatında önemli ölçüde eksikti.

Hubbard’ın denemesi ilk kez, kültür dergisi 
The Philistine’in Mart 1899 sayısındaki bir boş-
luğu doldurmak için yayımlandı. Denemesini bir 
akşam yemeğinden sonra sadece bir saatte yaz-
mıştı. Onun için o kadar kısa bir yazıydı ki baş-
langıçta bir başlığı bile yoktu. Sonradan koyduğu 
başlık, ulusal çapta hızla dikkat çekti. İşverenler, 
yöneticiler, üniversite yöneticileri ve generaller 
denemenin önce binlerce, sonra da milyonlarca 
kopyasını sipariş ettiler ve deneme tekrar tekrar 
basıldı. O kadar popüler oldu ki “Garcia’ya mek-
tup götür,” cümlesi uzun yıllar zorlu görevleri ifa-
de eden bir tabir hâline geldi. Garcia’ya Mektup 
pek çok dile çevrildi, ordu mensupları ve işveren-
ler tarafından okundu. Ebeveynler, üniversiteye 
başlayan ya da çalışma hayatına atılan çocuklarına 
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metnin kopyalarını verdi. Açıkgözlü çalışanlarsa 
manzaralı ofise geçme hedefiyle denemeyi defa-
larca kez okudu. 

Garcia’ya Mektup elli yıla yakın bir süre Ameri-
ka’da kişisel gelişim alanının dayanak noktasıydı. 
Eser artık eskisi kadar popüler olmasa da yirmi bi-
rinci yüzyılda yeni işe giren çalışanlarına hâlâ kop-
yalarını veren bir işveren bulmak mümkündür. 
Tüm işverenler çalışanlarına bugün birer kopya 
dağıtsa insanlık adına çok yararlı bir iş yapılmış 
olurdu. Denemenin mesajı temelde iş ve sorum-
luluk üzerine olsa da kişisel gelişim ve özveriyle 
ilgili ilkeleri, evde huzurlu bir yaşam için de mü-
kemmel bir formül sunar. İnsanlardan bir şeyler 
-ev ortamında çözümü zor olabilen- talep etmek-
ten ziyade onlar için bir şeyler yapmanız, onları 
ne kadar umursadığınızı gösterir. Her evlilik te-
rapisti Garcia’ya Mektup’u tavsiye etmeli. Ebeveyn 
ve çocuklar, aile danışmanlarından bir kopyasını 
istemeli. Erken tahliye olmak isteyen mahkûmlar 
da denemeden faydalanabilir. Aynı durum kolluk 
kuvvetleri için de geçerlidir. Bu denemeyi okuyan 
öğrenciler üstün bir başarı gösterebilirler. 

Kısacası günümüzde Garcia’ya Mektup’u oku-
manın faydasını görmeyecek neredeyse hiç kimse 
yoktur. Peki bu kitap neden artık yaygın olarak 
okunmuyor? Bazı okuyucular, İspanya ve Ame-
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rika arasındaki savaşın aşina olmadıkları tarihi 
göndermelerinden dolayı okumayı erteliyor ola-
bilir ancak şu âna dek ifade etmeye çalıştığım gibi 
tarihi bilgiler kolaylıkla aydınlatılabilir. 

Garcia denemesinin zirveden düşmesinin bir 
diğer nedeni de adil olduğu kadar eksik denile-
bilecek bir şekilde eleştirilmesidir. Hubbard’ın 
eleştirmenleri, adil olmayan amaçlara veya işve-
renlere bağlılığı ve yaltakçılığı teşvik ettiği için 
denemesini küçümsedi. Toplumdaki bazı yazarlar 
Hubbard’ı, emekçiler hakkında mevcut iktidar 
yapılarını güçlendiren, kendini beğenmişlik ve 
dalkavuklukla ilgili mesaj yayan sahte bir pey-
gamber olarak gördü. Hubbard, generallerin ve 
sanayicilerin, denemesini milyonlara dağıtmasıyla 
övünerek bu yargıyı güçlendirdi. Deneme Çar’ın 
ordusundaki Rus askerlerden tutun da yirminci 
yüzyıldaki Japon ordusunun her bir üyesine kadar 
herkese dağıtıldı. Her iki ordunun da vahşet hat-
ta zulüm eylemleri gerçekleştirdiği bilinmektedir. 
Hubbard’ın Garcia’ya Mektup’taki felsefesi ahlaki 
açıdan ele alınsa da aynı durum yazar açısından 
sözkonusu değildir. 

Gösterişli ve her nasılsa medyanın özel mua-
mele ettiği biri olmasına ve sanayi devlerine kar-
şı bıktırma politikalarını ağzından kaçırmasına 
rağmen bir sosyal reform gazetecisi olarak Hub-
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Hiçbir faydalı şey yapmamış insanlara karneler ve diplo-
malar vermek son derece saçmadır çünkü bu şekilde 
güvence altına alınan diplomalar yeterliliğin kanıtı 
değildir ve öyle olmadığı hâlde kişiyi mükemmel olduğu-
na dair bir düşünceye itebilir.

Garcia’ya Mektup, yayımlanmasıyla beraber tüm dünyada 
ilgi gördü. Deneme o kadar popüler oldu ki “Garcia’ya 
mektup götür,” cümlesi uzun yıllar zorlu görevleri ifade 
eden bir tabir hâline geldi. Okuyucuların, iş hayatında ve 
sosyal yaşamda olumlu bir tutum takınarak başarıya 
ulaşmaları konusunda sık sık başvurduğu ilham verici bir 
kaynak oldu.

PEN ödüllü yazar Mitch Horowitz’in editörlüğünü ve 
özetleme görevini üstlendiği Kısaltılmış Klasikler Serisi, 
çağımıza damgasını vuran ve milyonları etkileyen çok 
değerli kitapların öz hâle getirilmiş versiyonlarından 
oluşmaktadır. Bilginin büyük bir hızla yayıldığı modern 
çağda, vakti sınırlı olmasına rağmen kendini geliştirmek 
isteyen okurlar düşünülerek hazırlanmıştır.
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